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Resumo: 

O absenteísmo e a qualidade de vida no trabalho (QVT) são fatores que influenciam 

no desenvolvimento da organização e na desenvoltura de seus colaboradores. A 

saúde está diretamente relacionada com a qualidade de vida no trabalho sendo 

considerada como um dos aspectos mais importantes e também uma das maiores 

causas de absenteísmo. Nas organizações públicas voltadas para a educação 

percebe- se um aumento ainda maior de afastamentos resultantes de problemas de 

saúde. Este trabalho é o resultado de um estudo desenvolvido durante o estágio 

curricular obrigatório do curso de Ensino Médio Integrado Técnico em Administração 

realizado no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Osório – RS. A 

pesquisa objetivou identificar e analisar fatores ligados à saúde do profissional que 

são motivadores de afastamentos causando absenteísmo no quadro de professores 

da rede municipal de educação. A análise baseou-se em uma amostra de vinte 

afastamentos focando nas licenças saúde juntas médicas e prorrogações de licença 

saúde. Como resultado foram encontradas doze doenças causadoras de 

afastamentos sendo elas: episódio depressivo abortamento espontâneo entorse e 

distensão envolvendo ligamento colateral convalescença após cirurgia reações de 

stress grave e transtorno de adaptação transtorno depressivo recorrente transtornos 

ansiosos fratura de arcos costais lesão no ombro fratura do maléolo lateral 

transtornos de ouvido interno e hipertensão arterial. Percebe-se entre esses 

afastamentos a grande incidência de doenças ocasionadas por stress bem como a 

ocorrência de Lesões por Esforço Repetitivo – LER. Esses resultados são mais um 

indicativo de problemas ligados às condições de trabalhos relacionadas com a 

profissão de professor e demonstram a importância da realização de um trabalho de 

Gestão de Pessoas ligado diretamente à qualidade de vida desses profissionais.  


